
Załącznik nr 1 do zaproszenia 

............................................... 

( pieczęć wykonawcy) 

 

OFERTA CENOWA 

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ........................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

 

...................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy) 

 

.................................................................................................................................................................... 
(adres siedziby wykonawcy) 

 

 

REGON....................................................................Nr NIP  .................................................................... 

 

Nr konta bankowego:  

 

............................................................................................................................................... 

 

nr telefonu ................................................................. nr faxu .................................................................... 

 

e-mail  ............................................................................................. 

 

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na : 

 

„Dostawa i montaż obrzeży betonowych na obszarze siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na 

terenie Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ulicy Chmielewskiego 19 w Szczecinie " 

 

składam(y) niniejszą ofertę:  

 

1. Oferujemy udzielenie zamówienia na wykonanie w/w zadania za cenę ogólną: 
brutto……………………….................................. zł 

(słownie……............................................................................................…………………………zł)  

w tym podatek VAT ………  zł (słownie………………………………...……………………..zł),  

 

2. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do zaproszenia oraz w miejscu i terminie 

określonym przez zamawiającego. 

 

3. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 

 

4. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia; dysponuję wymaganym sprzętem technicznym służącym do wykonania zamówienia,  

 

5. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego. 

 

6. Oferujemy udzielenie gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 24 miesięcy wskazanym we 

wzorze umowy dołączonym do zapytania cenowego. 

 

 



7. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są: 

- aktualny wpis do działalności gospodarczej lub KRS. 

 

8. Oświadczamy, że akceptujemy warunki zamieszczone w zapytaniu ofertowym bez zastrzeżeń. 
Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, warunkami - projektem umowy – akceptuję 

warunki określone w przywołanych dokumentach oraz nie wnoszę zastrzeżeń a w przypadku 

wyboru mojej oferty podpiszę umowę uwzględniając przedmiotowe postanowienia 

 

9. Czy Wykonawca jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) ** 

           Tak  

     Nie  

      **zaznaczyć właściwe 

10. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

 

11. Dane zawarte w załączonych do oferty oświadczeniach, są aktualne na dzień składania ofert. 

 

12. Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

13. Integralną częścią oferty są nw. załączniki: 

1) odpis z rejestru przedsiębiorców - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej 

2) …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

..............................., dn. ...............................  ..................................................................... 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 

 

 

 

 

 


